
 

Beste Groene bewoners, een kleine introductie, 

Groene Revolutie Amsterdam is vanuit eerdere acties in Amsterdam Noord ontstaan. 

Mijn naam is Anna...samen met Ester en een kleine kerngroep uit Noord hebben we 
het initiatief genomen om op te staan voor bescherming, behoud en versterking van 
stadsnatuur en natuurlandschap in en om de hele stad. 

Bomen, biodiversiteit aan planten en dieren staan onder druk en verdwijnen 
zienderogen door plannen en besluitvorming stadsbestuur. 

We wilden een groot platform oprichten. Een platform voor alle bewoners en 
verenigingen die zich inzetten voor onze mooie stadsnatuur en natuurlandschap. 

Dit (met behoud van eigen autonomie en projecten) voor verbinding, ondersteuning, 
bewustwording en actievoering waar nodig. 

Het platform is van ons allemaal!! Van bewoners voor bewoners. 

Natuurbeleving en verbinding, het groene geneesmiddel voor welzijn en gedeeld 
geluk, waar vogels, dieren, insecten, planten, struiken en bomen, jong en oud, 
onderdeel van zijn. 

Esther zet zich in voor het behoud en het versterken van de Amsterdamse 
stadsnatuur. Zo is ze bestuurslid van de Vrienden van het Westerpark en 
werkt  samen met volkstuinders, buurtgenoten en imkers aan het vergroten van de 
biodiversiteit. 

Zelf zet ik mij vooral in voor natuurbehoud en actievoering in en om Amsterdam 
Noord. Het liefste doe ik dat ook voor de hele wereld. 

Volkstuinpark Buitenzorg naast Vogeldorp waar ik woon is een van mijn favoriete 
plekken en soms help ik in een tuin van vrienden in Tuinpark Buikslotermeer in het 
geliefde Waterland. Naast het Vliegenbos heeft het bedreigde NoorderIJplas een 
speciale plek in mijn hart. 

We werken niet alleen. Het team van de Groene Revolutie wordt steeds groter en 
groter door ondersteuning en samenwerking met bedreven en ervaren bewoners, 
precies waar Groene Revolutie voor bedoeld is. 

U kunt ons altijd mailen of benaderen voor vragen. 

Tel 0628726281 

reabhloid@hotmail.com 

groenerevolutieamsterdam@gmail.com 

Vriendelijke groet namens gehele Groene Revolutie team. 
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Groene Revolutie Amsterdam 

Beste groene bewoners van Amsterdam, 

Het groen, bomen, de stadsnatuur en het natuurlandschap van Amsterdam worden 
bedreigd en verdwijnen in rap tempo. Als we niets doen verliezen we delen van 
waardevolle parken, groene zones en stadsnatuur vanwege woningbouw, uitbreiding van 
infrastructuur, kunstgrasvelden, windturbines en evenemententerreinen.  

Stadsbewoners maar ook dieren kunnen niet zonder groen. We hebben het nodig om te 
leven, ontspannen, genieten, wandelen en bewegen. Groen is nodig voor het stadse 
leven en zeker in deze klimaatcrisis! 

De komende dertig jaar wil de gemeente 150.000 woningen, 200.000 arbeidsplaatsen en 
300.000 nieuwe inwoners erbij. Overal komt het groen in de verdrukking, maar de nieuwe 
inwoners hebben ook groen nodig. Er is dus meer groen nodig in plaats van minder! 
Uitbreiding van de stad moet én kan samengaan met de uitbreiding van het groen. 

Verschillende bewonersgroepen zetten zich in heel Amsterdam dagelijks in voor het behoud 
en de bescherming van bomen, volkstuinen, parken, groenprojecten en bestaande 
stadsnatuur en natuurlandschap. Maar dat is niet genoeg; er wordt volop geparticipeerd, 
maar te weinig geluisterd door de gemeente naar al die betrokken bewoners. De 
bedreigingen zijn groot en urgent. Daarom moeten we de handen ineen slaan! En dat 
willen we samen met jou/jullie doen. 

We starten samen een Groene Revolutie in Amsterdam! 

Actievoeren voor het behoud van stadsnatuur is zinvol: 

 Samen met al die groene bewoners en bewonersorganisaties hebben we een 
veel grotere impact. 

 De expertise van bewoners die hun woonomgeving het beste kennen is 
onmisbaar. 

 Verdere schade aan de ecologische verbindingen en de verdwijning van 
bestaande Amsterdamse stadsnatuur moet worden voorkomen. 

 Uitbreiding van de stad moet weer samengaan met behoud van bomen, 
parken en daarnaast uitbreiding van stadsnatuur en natuurlandschap.  

Samen op 12 februari, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, geven we een 
dringend signaal af over de rigoureuze verdwijning van stadsnatuur en 
natuurlandschap tijdens een demonstratie. 

Doe mee, loop mee op 12 februari! 

Denk Groot, denk Groen en doe mee aan de Groene Revolutie! 

Wil je de organisatie helpen, dan horen we het graag. En zet 12 februari alvast in je 
agenda! Praktische informatie over de locatie volgt. 

Graag horen we ook of je de actie van de Groene Revolutie Amsterdam wilt steunen en als 
organisatie op de website vermeld wilt worden. Als je nog vragen hebt, laat het ons weten! 
 
Groene groet, 
namens het organiserend comité 
Anna & Esther & het Groene Revolutie-Team. 

groenerevolutieamsterdam@gmail.com 
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